 oا�س ��تخدام الأ�س ��اليب التعليمي ��ة احلديث ��ة ،مث ��ل :التعل ��م الإلك�ت�روين ،وت�ش ��جيع وتدري ��ب ومتابعة
الطالب ال�ستخدامها بطريقة ابداعية.
 oمناق�شة الطالب يف كيفيه توزيع درجات التقييم يف بداية الف�صل الدرا�سي.
 oتنويع �أ�ساليب تقومي الطالب وتوزيعها على مدار الف�صل الدرا�سي.
�	oإعالم الطالب بنتائج تقييم �أعمالهم ،مع �إمدادهم بتغذية راجعة.
�	oإعداد ملف املقرر ب�صورة متكاملة.
 oامل�شاركة يف و�ضع وتنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية للكلية.
 oمناق�شة ر�ؤية و ر�سالة الكلية وامل�شاركة يف �صياغتهما وحتقيقهما.
 oاحلر� ��ص عل ��ى التطوير الذات ��ي ملعلوماتك ومهاراتك املختلفة ،وا�ش�ت�راكك يف امل�ؤمترات والندوات
ذات العالقة.
 oاالهتمام ب�إجراء البحوث التي تتناول امل�شاكل املحلية وامللحة فى املجتمع.
 oالتعاون مع وحدة �ضمان اجلودة بالكلية فى �ضوء دورك لتحقيق منظومة اجلودة.
 oالتفاعل ب�إيجابية مع املراجعني اخلارجيني  ،وحث الزمالء على ذلك.
 oاحلر�ص على ح�ضور املحا�ضرات والتواجد �أثناء ال�ساعات املكتبية.
 oالقيام بدورك كمر�شد �أكادميي للطالب على �أكمل وجه.
 oالعمل على فتح قنوات التوا�صل مع م�ؤ�س�سات املجتمع ذات العالقة ،وكذلك مع املعنيني بالعملية
التعليمية.
 oعقد ندوات مع خرباء م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وجهات التوظيف ،لتبادل اخلربات.
 oامل�ش ��اركة يف اللق ��اءات التوظيفي ��ة ،الت ��ي تفت ��ح �أبواب عم ��ل للطالب يف مرحل ��ة التخرج من خالل
الربط مع �سوق العمل.
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دور عضو هيئة التدريس في تطبيق نظام الجودة
وتلبية متطلبات االعتماد األكاديمي بالكلية

دور عضو هيئة التدريس في تطبيق نظام الجودة
وتلبية متطلبات االعتماد األكاديمي بالكلية

عزيزي ع�ضو هيئة التدري�س
	ال يخفي عليك �أنه يف �إطار املنظومة املتكاملة للجودة والتطوير ،بد�أت كلية الرتبية والآداب بجامعة
تبوك العمل علي قدم و�ساق من �أجل احل�صول على االعتماد الأكادميى.
ويف �ض ��وء ذلك ،حتاول امل�ؤ�س�س ��ة التعليمية التي تنتمي �إليها �أن ت�ص ��ل لدرجة االعتماد لكي ت�ؤكد للمجتمع
الرتبوي ،ولعامة النا�س ،ولغريهم من الوكاالت واملنظمات ،ب�أن براجمها التعليمية تتميز ب�أنها:
تقوم على �أهداف تربوية مالئمة ومع َّرفة ب�شكل وا�ضح.
حتافظ على ال�شروط التي يتحقق من خاللها الإجناز ب�شكل مقبول.
حتقق �أهدافها �إىل حد كبري.
يتوقع منها اال�ستمرار يف التطوير والتح�سني.
والآن  -عزيزى ع�ضو هيئة التدري�س – قد يتبادر �إيل ذهنك �س�ؤال مهم
مفاده الآتى:
مل��اذا ال�سعي نحو احل�صول عل��ي االعتماد الأكادميى؟ وما الثمار التي
جتنيها م�ؤ�س�ستي التعليمية من ورائه؟

عزيزي ع�ضو هيئة التدري�س:
�إن تطبي ��ق امل�ؤ�س�س ��ة التعليمي ��ة لنظ ��م اجل ��ودة
واتف ��اق براجمه ��ا م ��ع املعاي�ي�ر العاملي ��ة ي�س ��هم
بالت�أكيد يف �إعداد �أجيال م�ؤهلة قادرة علي اخللق
والإبداع والتعامل مع الق�ض ��ايا ال�شائكة والتكيف
م ��ع الظروف املختلفة يف ظل ع ��امل دائم التطور،
�سريع التغري.
ل ��ذا ف� ��إن اعتم ��اد امل�ؤ�س�س ��ة �أكادميي ��ا يحق ��ق له ��ا
الفوائد التالية:
تعزيز ودعم ثقة الدولة واملجتمع بالربامج الأكادميية التي تقدمها امل�ؤ�س�سة.
االرتقاء بنوعية اخلدمات املهنية التي تقدمها امل�ؤ�س�سة للمجتمع.
و�ضوح الربامج الأكادميية وحمتوياتها.
توفري معلومات وا�ض ��حة ودقيقة للطالب وغريهم من املعنيني حول �أهداف الربامج الدرا�س ��ية التي
تقدمه ��ا امل�ؤ�س�س ��ة ،و�أنه ��ا توفر ال�ش ��روط الالزمة لتحقيق هذه الأه ��داف بفاعلية ،و�أنها �ست�س ��تمر يف
املحافظة على هذا امل�ستوى.
الت�أكد من �أن الأن�ش ��طة الرتبوية للربامج املعتمدة تتفق مع املعايري العاملية ومتطلبات املهن وكذلك
حاجات امل�ؤ�س�سة والطالب والدولة واملجتمع.
توفري �آلية مل�ساءلة جميع املعنيني بالإعداد والتنفيذ والإ�شراف على الربامج الأكادميية.
ت�أمني النمو الأكادميي واملهني للعاملني يف امل�ؤ�س�سة.
تهيئة مناخ تعليمى يت�سم بالود والدميقراطية و�ضمان حرية التعبري.

والآن ،عزيزى ع�ضو هيئة التدري�س ،دعنا نت�ساءل مع ًا:
علي عاتق من تقع م�سئولية حتقيق جودة التعليم بالكلية؟
�أهي مهمة القيادة اجلامعية كمدير اجلامعة وعميد الكلية وغريهم من القيادات ؟ �أم �إنها م�س ��ئولية
الطالب دون غريهم؟ �أهي تكليف خا�ص بالعاملني فقط؟ �أم �إنها عمل منوط بك �أنت وحدك كع�ض ��و
هيئة التدري�س ؟
�إن الإجاب ��ة ع ��ن كل ه ��ذه الأ�س ��ئلة تكم ��ن يف الت�أكيد علي �أن حت�س�ي�ن جودة التعلي ��م بالكلية التي تنتم ��ي �إليها هو
م�س ��ئولية م�ش�ت�ركة تكاملية تقع علي عاتق اجلميع من القيادات اجلامعية على خمتلف م�س ��توياتها ،والطالب،
وجمي ��ع العامل�ي�ن يف الكلية ،وكذلك �أنت عزيزي ع�ض ��و هيئة التدري�س ،لأنك الباع ��ث احلقيقي والطاقة الدافعة
لعملية التطوير والتح�سني� .إذن ميكنك تفعيل:
دورك كع�ض��و هيئ��ة التدري���س يف تطبيق نظ��ام اجلودة وحتقيق
االعتماد الأكادميى يف الكلية عن طريق قيامك مبا يلي:
 oو�ض ��ع خمرج ��ات للتعل ��م ،وتو�ص ��يف للمق ��ررات ،الت ��ي تقوم
بتدري�س ��ها ،و كذلك امل�س ��اهمة يف تو�ص ��يف الربنامج الدرا�سي
اجلامعي.
 oن�شر الوعي بتو�صيف املقرر على الطالب يف بداية الف�صل
الدرا�س ��ي ،والعم ��ل عل ��ى توعيته ��م باملخرجات امل ��راد حتقيقها
من هذا املقرر.
 oتطوير حمتويات املقررات الدرا�سية ،مبا يتواءم مع امل�ستجدات احلديثة يف املجال العلمي للمقرر.
 oا�ستخدام طرق التدري�س الفعال مع الطالب ،و�إ�شراكهم ب�صفه دائمة يف احلوار.

